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< א
♦ פןלאפמאן זיסכןינד רבי

 פון װי^ען געװאלט ניט ;אר האט קלאפטאן זיםקינד רבי
 ו מעטהאדעס נייאמאך׳שע ךיא פון אוג מאךעס הי^טיגע

 טאפטער געפילדעטע זײן וואס דאס העךין נעװאלט ניט גאר חאט
 לאזין .קינדער זײןןרע באדאךפין ^לטערין אז לערט(עךלז אים האט
 איז אבלה אדער אחתן אויסנןלײןין וױיל , שיהכים טאן אלײן

 אײן האפין מענטטין אלע ניט אונ אגע^מאק. אן אנהעעיג
 אז ז.ײן יןאן ״עס גיפעלין מענט־ש איין הןאן ;עדעין ניט געעזטאק

 ךיא אים פון לעהןען עלטעףן פלהס דער וואס חתן ךער גראךע
 איר,עקעלט אונ ׳ ;יפעלין ניט גאר אליין פלה דעד איז ,פינגער

 מיר ווער אונ געשמאק מיר ,וואס ,אים אױף קרהןען צוא )טזעט(
 פין װילגאר '״איף ,ענטפעױן פעס ?ןיט .ער פלעגט נעשמאק״

 ניט מאדעט פינסטרע וןיסטע אײערע פון אונ לשוגות וויסטע אײערע
 ער״ גטאן, האט השלים ;ילױ טאטע מיין וויא טאן װעל איך וױסען,

 זיא זאל לעפין יענטען וױיב מיין געה,ליבען ים1א מיר פאר האט
 אבגעלעפט שוין איר מיט האפ איך ווײטער הלואי אונ מיר,

 אץ־ רועל ןין מייגע פאר .?ריידען אין אונ נחת אין יאר ךרײסיג
 װעל טאפטער מײן ךר פאר אונ פליות יסכןלײבין1א אליץ אויןי
 אים טיט זיך וועלין לייט אונ גאט װאס אחתן אזייסנןלײבין איןר

 ךעם דולען צוא ךיך בעט איןד איויף מיר הער רוא אונ .פרימנן
 חאפין ניט מיר פון װילסט הא או־יפ געשמאק דײן מיט ספאךאק
.באק״ אין אפאטיש

 לולײן אליטװייש פון אלײן װאר קלאפמאן זיםקיגר רני
 אלס אויך הײנט נאך דינט אונ געדינט האט װעלכע ,שטעיטעל

 איז זיסקינד .רפי אהםי־עשין אדער אצךיק פאר רעזי־ענצ;ע
 ךי פון ׳ הסידיס פ־ײעריגםטע צדילןס דעם פ־ן גיווען פע־שטענדינ

 א̂ו .האפ^ע-ךנגער ^רשטע ךיא פון אונ שירים-חאפער ^רשטע
אויך , )אהא״א(



 אדעסע אין ;אר ןעהן העכער ׳טוין וואהנט חאטשןנר יעצט אוייך
 י האט אונ ,רגיין זיין געטרײא געבליפען ןןו איז ןעסטװעגין פון

 איהר מיט אדעסע .פיאצענט מיט אפגעשיפןט פדיו־ן זײן אים
 איז ערי אונ , געהאט אײנפלום _קײן אים אויף האט בילדוננ

 לןצײן זײן אין גיײען איז ער־ וואפ ןעלבער דער געפליבעץ זיך
.שטינקאװקע שטעדטיל געפוךטפ

 אנרוייםין קינדר זיינע מיט וױיב זיין אבער האט 'ךעריפאר י
 איר אין פלענט וועיןכע ציפקה װײב זײן .געמאכט פראגרעס
 ,אי;ערן ליא איבער אטיביל אךער אהאופא^ר טראגין שטעדטיל

 אדעסא אין קומען איר נאןז }או לרשטין ךעם אין זיך האט זיא
 ןעהען װעלכע דאמען אדעםער ךיא אין גיװען מקנא שטאךק

 ,היטעלאןד שײגע אוג טוךנװרין יכע1ה מיט פערפוצט #ײן אזוא
 איהרע וואךפין אךאפ זיןד פון ווײס ביםליך אנגעהײפין האט זיא

 האךבאנד דעם מיט צוזאמען ,קלייךער כןלײנשטעלדיגע חסיךעשע
 םאדאמע אדעסער אפאלקאמענע געווארין ווייס פיםליןז איז אונ
 ױעלכע האר איהרע אונ .אישלעפ < טורנוו הײכין אגאנץ מיט

 מיט האךפאנד דעם אונטער ארעןטירט יאךץ צײט אזא װארין
 האבין אונ ,געווארין בעפך;עט גאנצין אין זײנען טיכעל דעם

. וועלט ליכטיגע ךיא דעךזעהען
 אונ געזו^ד נעבוג געכןאסט ציפקק האט בעפרײאונג ךיא

 געגען טלהטות שרעפןליכע אױסהאלטין געמוזט האט זיא г.מיה
 קאפףז מײן :נעשךיגען פעס מיט האט וועלכער זיםקינד־ין רבי

 אױןד וועלין האר הצמ־לשע דייגע אבער ז_ײן ניט סיר יף1א װעט
 ײן5 רערלאךן ניט איןד װעל לעבין װעל איןד זמן פל ,זײן ניט

הײגטינע ךיא אין אוג האר אײגענע ^ין געהן זאל װײב
.מאךנע^לײךלאך

/ וױיבעי שרעקעדינע ךיא פון גיווען גיט אןער ^יז ציפקה
 אזעלכע ?יזעהען גענוג .עלטערין איהרע בײא שוין האט זיא

 אײן נינעבין מאמען איר האט ראטע איר אז אונ ,ת‘מלחמ
 איר אז מער. ;אך אונ צויייא ^עבין איט זיא פלענט פאטש

אטער פ )אחא״א(
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 פלענט ^רוןטטוך דעם בייא האפין מוטער ךער פלענט פאטער
 דאו־יט / באךד פשךעו פארדיער חאפין צערעטאניעס אן גאר זיא
 האט ארנ געװארין .עךישראקין ניט גאר זיסקיגדין פאר ךא איז

 או־יס חאט זיא ביז נעהאלטין מלחמה אים מיט לאנג אזוא
 האט אים ,אונטעךנעגיין געמוזט זיך האט זיפקינד ׳ נעפיהרט

 האט ראבײא .גילעכטעו לײטיישע מאכין געװאלט ניט עפעסי זיןז
 עצמןי תפרלט ״אל וועךטעל תלמוךיישע ךאס רעךמאהנט זיך /נר
 ךאס / פלל פונם נעהמען ארוייס }יט זיןד זאלסט רוא הצבור״ מן

 אלס אנדעךיש גיט טוא אונ אלעמען פון ןקליגער ניט זייא הײםט
 וױיבער אלע פמעט געהען אדעססע אין אז ״'אוג נוא ,טו$ זײא
 איי^ו איבער בעט איןד הײכע ךא מיט האר אײגענע דיא אין

.?בװ־ .  האט ער״אז בפרט נעהן אזיוא אויך ציפקה דאך מאג .
 א$ת זײן האפין טױךנור ךער אונ האל אײגענע אז/דיא גיזעהען

 אלע אבגעהיט האט זיא .געפיךט אראפ ניט פוומקײט פון ח;ל
 טרערין טאנ אלע נעגאםין האט אונ ,ן־ך;ער װיא ךינים ױךיישע
 קייך־ץ .ישטעטיל געפוך^ס איר אין וױא פונכןט תהיגות איךע איבער
 ךעי נןאר נאר מאדאס אנײאמאךנע נעווארין איז ציפקה נירעט
 זעלבע ך ניווען זיא איז מאן צום אונ שטופ אין אבער ,וועלט
,פר;ער װאס ציפקה פישרה פרוםינ

 נאך געבראכט זיןד מיט האט זיסקינד װאס .קינדער ךיא
 גאר ישױן זיך ד^פין זין( צוןײא מיט טעכטער )צווײא אדעססע

 װײט וױא עזוין האפין זײא .געטאן איטניט וועג אנדער אײן אין
 זיך האפין אונ ,ױדישקײט דאס פערפײגט געקאנט האבין זײא
 געפארענע אדעסער די מיט פעךגלײכען געקא^ט הינזיקטען אלע אין

.פראנטיכעס אונ פראנטען .  שרת טאכטער ,עלטערע ךיא .
 איבער גיזעסין נאכט אונ ?נאנ איז יארז צוואנציג פון אמעךכען
 איי אלס געווײנט מעהר נאך ז.ײא איבער האט אונ > ראמאנען

 פלעגט ^!טונדען לעךעע ךיא אין .תחיגות ךיא איבער מ־טער
 װאסמער אונ , בעטראכטען זיך אונ עפעעל געגען שטעהן זיא
 ז־עף צוא געקוטען מער אלץ זיא איז פעטראבט ןיך האט זיא

איבערצײגומ )אחא״א(
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 ״עם אז ,ניט פגים װדיש .קיין גאר האט זיא אן איבעתײטגג
ױךען פון שטאמט זיא אז .ערקענען צוא אונמעמ־יך זאגאר איז

אז איר פון ךעךצײלט מיא .געפרייט זימנר איר האט דאס אונ
 כעס אין קטאךק ארומגענאמען אײנמאל זיא איז טענ ;נטליכע

 איר צױא האט גאם אין נעהענףג װאס פאר ךער פעךזאךןט אוג
 דיך בעט איך מיר זאנ §ײךעלע :געזאגט ױד אפרעמדער עפעס

 אליןש געװארין צאךניג שטאךק‘ איז זיא ,שול ךיא ךא איז װאו
 אױךייש איז זיא אז ךעךנןאנט האט וואם״ער פאר ךער ױךעל ךעם
 ניט !זעךשטעה איך אזיףרוסיש: ג/ענטפעךט אים האט אונ .קינד

,פנים _עזרת אגרױסער גיװען .אפער איז ױדעל ךאס .לשון ך״ן
,ער האט אן״ נור זיא »קוק נעלאכט פ^אײנאנדער זיך דאט אונ

 אכןךיסטין איז זיא אז אײגישמױעםין מיך וריל ״זיא געזאןט לאכענד
 אפשוט ביזט דוא אז זעהען אויןד קאןז אכליגדער אפילו שוטה
 נאמען דעפ מיט אסור זיך באדאךפםט רוא אונ ׳ מײךעל ױךיש

 ןיך פאדאךפין מיר נאװניא זעהםטו ,שעמען ניט מײךעל׳ ״ױךיש
 פעךןדיפעטע אזעלכע זץו געפינען אוגז צװי־שען וואס שעמען יא

.כןריםטינם זיינען זײא אז מײנען זאל טיא ווילען װאם טײדלאך
 ניט ?ןזותניק ךעם מיט מעהר שױן האט סארא ארער שרה

 מ^שה דיאי אפער ,גענאננ׳גן אײעק איז אונ רײךין נעװאלט
 ארומגעגאנגען איז זיא דאס זא ,אױפגעקאכט אזיא זיא האט

. צ־דולט וויא טעג ?ןטליכע
 איהוי מיט טאן ג״עװאלט לאנג שױן *האט זיסקינד רגי

 נדן רופיל״ טויזעגד אפאר נעבין געװאלט איר האט אונ ,אשידוןי
 פון האט סארא אפער קאטים;אנער(ז ארײכער גיװען איז )^ר

 פאר אלײן שױן האט זיא ךען ׳ העךין געװאלט ניט ־שיחכים זײנע
 ראםאנשיךען פלעגט ךא וועלכען טיט אחתן א־ויסגעזוכט ןיןי

 וועט זיא אז גיגעכין װארט איר זיא האט אים .^בנה ךער גןאד
 ,פױעו־ין געװאלט ניט זיא האט ווארט איר אונ ,זײנע נילײבין

 ״אז הלכותיליבע. פון ךין דעם געוױאוםט נוט האט זיא וױיל
 בין איןי :;עליבטען איהר צוא ים1א זיף רעדט אמעןכען ווען

דײנע )אחאא״(



 ^לטעיין אייע ,אי^עךכןערין עעלט גא^צע ליא ןיך מאג 1 ךײנע
 גןש^ה אםיתה מאג אלײן ז.יא ארנ , ווערין כפרה ריא טאגין

.ברע?ין גיט זיא טאר וואיט איר אבער ^עמען א׳ײן
 מאג וועלקער נעליפטק אז_א געפרגען מקא האט זיא אונ
 האט ערז .ראמאן גךעמטין דעם אין העלד אלס פיפרירען
 אפךיכןא^יק װאר ,ער אונ ,פלײט )גרוגם( הייאנים געהייסין

. לןיאמק אדעסער גרעלטע ךיא פון אײ;ע אין

ה♦
,פךיכןאשציק אךעסער אײן

 זי;ע פאלען אונ ױננעל אדעםער א״ן וואר פלייט הוראנים
 ײן1 .מענטשין אךעמע װארען .עלטעוין זײ;ע .ווארטעם ךעט

 דאצי.קײן האט אונ ,דירות פון אמעלןלער גיווען איז פאטער
 וואס חיטראסטין אלע ^עװאונןט האט /גר חא^ש געהאט גליק
 באךאךף װאס זיןד דוןט .קענעןי אוג וויםען באדאךף מעקלער אז_א
 אנאנצער פאךט ליגט ךא נאר ? הןענען אוג וויסען דא מען

 דיא אז אײנשמױ׳גסין שכן ךעם כןענק באךאךף מיא .קונסט
 איז װאנצין ?ויט אונ וױלגאט מיט פול איז װאס ךירה עךגפטעי

 שענםטער פײנסטער ךער ־אויף זעלבע ךאס אונ ._עךן נן אוואהךער
 .א^טלויפין איר פון זאל שכן ךער ביז פעהלער יסזעטצען1א ךירה
 אונטער דירות דיא פון וויךטה דעם אזוא װיא וויסען מוז מיא

 ?וליפידיא ׳ נואךפין ארויס שכנים אלטע ןײנע זאל העטצען
 ,^עו־שטע ךיא אלם כײנער וואהגען אונ געלד מעהר גיבין וואס ני;ע

 אונ װײס שװארץ פון מא?ין נןענען באדאךף סיא גירעט’ הץךץ
 נאך געקאנט פאטער היראנימס האט דאס אונ ,שװארץ ווײם פון

̂ס בעםער  ורענינ זעהער .ער האט דאף אונ ,באדארף מיא אי
 איז אונ געפעהלט ישבת אויף אים האט שטענךיג ,פעךךינט

 נעדרינןט אזוא גיװען איז ערי חםךים גמילות לי;ען ארומגעלאפין
̂ד אײ^ײג ̂יין ןעמוזט האט ,ער ראש זא  ין1 ציא גרוגטקען .קי

ד,נטען1*י )אחא״אי



.אנןואם אין אמשותיל פאר אבגעפין יאר צעהגטען
מ^קע וואם קילאקעס אונ פעט׳ט *פיעלע גאך/דיא  $אט גר̂י

 >גר דןאט ^ף.קא^צ;קעס אללע ךיא פון אונ וויךטה ז׳־ין פון געסאפט
 אללעס אין ^עהיג זעהער געװאךין איז אונ ,אױ^געליעבען זיך

 א׳ץ'פיעל”2 צום וויא ,זײן פעהינ באדאוף אפריפןאשציק װאס
 מאכין гпчпр .עךגסטער ךער פון , נןראם אין קונים אלײנשלעפען

 ךףעגען זיך ,פרייז גרעפטען דעם נ־אר ןיא פערקויפען אונ גאלד
 נץאמען עכנישע ךיא פון פרי_קאשצ;קעם ךיא ?£יט פאטשען א־נ

 ו נוײטער זא אונ ,ת1ר1ן£ח זעלפע דיא סיט אױך האנדלען וואס
 נואר ערי ווײל ווילען זײן געןען געטאהן אלץ ־ц> דאםיהאט אמ
.עךעלי אונ אךדענטליך העכםט נאטור דער פ\ן

 האט אונ ,צופו־יעךען שטארק איהם טיט וואו ווירטה זײן
 ׳צזוין האט ?יז.ער ,גיהעכעךט נעהאלט זײן ;אהר יעדעם איהם

 ׳£א;איןליך רובעל75 געטמען ערהאטיװאם אז״אשטופפע עןרײכט״
 אונ ,$יין אונ געזוגך אלט-הײך יאהר 25 דאמאלם שוין װאר ?נר

 מיט בעזאנדערפ העררען, מיט ױיךין גענןאנט ישײן זעהער האט
 ראס זא ׳ ,עלעגא^ט גענאנגען איממער ,ער איז געכןלײט ,לאמען

.קױפסאן אגרו״יםער אליין איז >גר אז מײנען גענןאנט האט טיא

אחתונה, אויף אנט(עךרי פאראכןלאפמאן טיט זיך האט
 איהר מיט האט ער׳ ׳ געלאדען ווארען ביידע זייא װעל׳כע אױף

 ןיוױ^ען פעךוױקעלט זיך האט אן דאמאלם פון אונ ,ןעטאנ^ט
.ליעןע צו געגראיט האט וואס פריעךשאפט אז_א זייא

 זעהער פעךאכטען זייא אמואהל / מענער אדעםםער ךיא
א  אונ זײא לאכען געלעגענהײט ;עדער בײא אונ ,ליטמא^עפ ך

 דיא אז אללע »ײא גאיפען ןאס אבער זײא, פון חוזיק מאכען
 אונ אךךענטליכ.קײט אין העבער אם־ שטעהען ;ען1פר ליטװעשע

נן ארעםער וואהךע דיא אלם אטאן צו געטױיאשאפט  פארא ,פרו̂י
 בעציתננען ^אנבע אין איז אוג ,מײדעל מיאוט .ק״ן גיט גיווען איזי

ש^־אךפ היראנימען ןיא איז דארום ,ניװע; אגצירועך אויך



 איהר ניט פאטער איהו «ז גאךןגךהעךט האט ;יר אלם ,גיפעלען
• נין ריפעל טױזענד אפאר

 פאר האט זיא ,רעךע לףן גאר איז ךעם פון ? איהר .ער
 העלךען אללע א־בער נאך געהט װאס פראנט אז.א דעתעהען זיך
 איז אינ ,נןלוג ,שײן , געלעזק האט זיא וואס ראמאנען דיא פון

 ׳ ^ײבען זאנדער אלןאמפלימענטענמא^ער אי־נ ,אטענצער ךאבייא
? נ־עסער זיא פאדאוף גוא

 ־. ןיזעהען אפט זייך זײא האבען אן התוגה יענער פון
 פשוט נעדאגק ךעם מיט איהר צו ארײנקומען ;ןר פלעגט אנפא^גס

 אפער האט אלס ,איז טאדע דיא װיא איהר צו שךכענען זיןז
 אןגצופרידען שטאךק איז זיפסקינד רכי פאטער ץיהר אז באטעךכןט

 יםרײדען1א נאר איהם וועט ;נר װען אונ ,װיזיטען די^ע מיט
 /גי וועט האבין התוגח טאבטער װילמיטזײן אזלר מונד פונם
 אהין איױפניהעךט ;יר האט ,אךאפװאךפין טועפ אללע פון איהם

 זיןד זאלין זײא ,םאראן מיט בעשטעלט האט אונ ,געדזען צו
 אלבםנדראװסקי אין אטאהל ?ןךטעו־/ פעךשידעגע אין זעחעין

 טאקע מאהל טאנכעס ,פולװאר דעם אויף אמאהל פראספענןט
. געװאהנט האט זיא װאו גאם אין

מעט זיך האפין זײא ד אללע פ עג  זײא אוג ,גיזעיןען אב
ײנער זיןל־ האבין ש ^וױיטען דעם א א א אונ װארט \ ד ך אנ  ה

. וױיב אונ מאן זיין זאלין זײא ןע^עפען
א אז געפליבען איז ז״ייא בייא אר ם וױיפ פיםליך .זאל ס ע  ן

 דען ,זײן מספים ישידוך ךעם צו זאל ער דאצו ברײננען וןאטער
ט היראניטן א  טויזע^ד פאר דיא בעקומען געוואלט זעהער זיף ה

ל ע ן אס נדן ה ר איהר וו ע ט א ט פ א אר ה .פעישטימט איהר פ
א אר ט ס א ט ה צ ענו ע אללע פ הך א אונ ,ל,ענטניכםע אי  ך

^־ע ע גא אזאפתי ט זיא רואס פהיל א ען ךיא פון גע־שעפט ה אנ מ א  ,ך
ען ^לטעױן אז איפעךצוצײגען גןאטער דעם  זײ׳גיע .ערלוי^ען מ״

ר , 'שידוכים טאהן אלײן לן;דער ע ג  רבי ׳ שרין װײסין ^יר וןיא א
עפ אין נאר איז ןיששקיגד ףן פ א װ ע ט ̂יר אלם ג א ע ח פ ל ע  יועךטער ^

ערהערט )אחא״א(
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 דןארפי דעס ?יט טאכטער דער אנגעז״אגט האט אונ ןנךריערט
 ,ין רײ ניט איהם נאריש־ףט אזעלכע מעהר זאל זיא אז ויאךט

.באק אין _לי;זין װעט זיא ךען
 וסט $עװ האט זיא ,פאטעו איהר נעלןאנט גוט האט סארא

 אז טאדע י;ער3 ךער פון ;יט וױיס ױד אלטטאדישער דער אז
 ערי אר ,נ־ןנדער זיינע §אר האבין רעספעכןט מיז אטאטע אפילו

 אונ ,צײן ךיא אין אדער באק אין אױינפאהרען לײכט זעהער פ,אן
 וועןען מעהר שוין זיא האט דאהם ,ורןם חי ^רייא געה נאכדעם

 זעחער גיררען אפער איז איהר ,גיךעךט ניט געגענשטאנד ךעם
 /נר׳׳ןזטינס ׳ היראגים׳ן געליעפטען איהר ?נךצעהיצען צ־ ךאס פיטער
 וױל פאטער איהר אז זאך אז_א ^ךצעהלען ניט טאנןע ךאך פאשט

 איהם איז זיא אז פעו־שטאנען זיא האט צװײטענס , פאטשען זיא
א מיט ליעפ )היראנ־ם׳ן(  אונ ,צוזאטק ̂ד־ן ה^על ענדיטױז פאר ך

 ;עלד נןײן איהר וועט פאטער איהר אז ?נךקערין /ןר וועט קיים
 גאר נאך >גר קאןז ,ה״ראטען איהם מיט וועט ךא יפ1א געבין

ע1: ש־יגעם ךעם זאנין אונ ,פאללעס ד־א א^טרעססען  !אךי
 עךצעהלטז איהם האט ארנ גענארט אלס פלײטן זיא האט דאו־ום

 היינט אונ ,אךרןד אױף פאטער ךעם מיט שױן האלט זיא אז
. 'געפץ גירכדז זײן זײא ערי וועט עאמען

 אלןײליכליג אבצעצײגען אפער זיך האט מאךגען הײנט ךער
 פעךישטאנען האט ערז ,געתלד פון אווייס איזשוין היראנים ,־;אחו

 ניט יאופן פשום װעט פאטער איד% אונ איהם, נארט סארא אז
 יטער5 י;עהער ךא איז איהם אונ ,שידיך ךעם צו זײן סקבים

 אונ״ ״איחם װאר געלד אהן איהר, מיט האפין הת^ה ,^עװאךק
וזאט.ער האט וואס געהאלטען דעם פון דען ,מעגליך
ע אויטהאלטעי געמוזט  זנינען י\על?ע ׳ ״עלטעױן ארעמע אלטע זי̂י

 שירוך ךעס פו; זיך ^ענטזאגען ,שטיײצע אשום אהן נעבליעבען
 ^אקע כאיאן רןאט ערי וױיל (;יווען ^יוערער נאך א־הם איז

,נעליעבט $שוט
 נןעלטער וײא ליע?ע תײםער י;ער1 איז ךערוױיל ^אר

געזוארין )אחא״א(



 ׳ צוזעהען נאןט אללע יפגיהעךט1א שוין זיך האבין זײא נעװאךק,
 גע־שפרעך זי/ער זיך האט ניזעהען נא זיך האי-ין זײא (װע אונ
.אגרערין צום אײנס גענןלעבט ניט וויא

 ניט איז היראנים טוזי;עךער איהר אז גיזעהען האט סארא
 פעךצוױיפעלט פאפט איז זיא אונ גייוען וואס זעלפער ךער

. נפש ע;מת אוים נעװאךין
 היראנימ׳פ דאמאלם גראךע האט שליממזל צום וןיא אונ

 אוג ,צוגעמאקט זיך האט נעשע?ט זײן ,פאני־ראטיו־ט וויןטה
. א׳שטעלע אהן נעגליבען איז היראנים

 מיא װען צייט דער אין טייךעל אגארם מיט האבען דותוגה
 היראנים אונ ,פלאן .קײן ןעװים איז דאפ ,געלד .קײן פעךדינט

איהר יב1א אז אפפען םאראן זיין זאגען צו געצװאוננען װאר
הײראטען׳ ניט איהם מיט זיא כןאן נעןען נדן כןיין איהו װעט פאטער

 נאר ;עעלע אונ לײב מיט ליעפ זיא חאט ער אבוואהל ךען
 ץרוית ב״דע זייא זאלין םתונה ךער נאך אום איהר מיט ה״כאטען

.בעשליפםען מאהל כןײן זיך ״ער װעט ךאצו האבין

 צי /ןנךליןד >נר האט - אישטעלע זובען אוועק פאהר איך
 וועםטו אדךעםסע מיין ,קיעװ אין זיין װעל איך — געזאגט איהר
 ו נימנס מאכין זיף■ וועט ךא אויב ,לרפאהרען פאטער מײן ?״א
 נדן׳ ךעם צײלין ויעלין וועט אונ ווערין כקליגער װעט ןאטער ך״ן

 וועל שרייבען אייריעף אךער ,טעלענראפיהרען מיר דוא זאלםט
 איןעלך גיייצןעפטע נרעםטע דיא וועל איך ׳ קומען צוךיק באלד איך

 וויל וואךט ?ײן אונ / ךך ליעכ איןד ווייל / קומען אונ וואךפען
.ברעבין ניט איך

א אויף האט םארא ,^ענטפעךין געכןאנט ניט וועךטער ך
אהגע אונ ,טרערין ?ןיט געוױארען פאלל זײנען אויגען איהרע

.אװענןגעלאפפין איהם פון זיא איז רײרען צו א״אךט

 בעמערקענר הערץ דאם גע^אן וועה זעהער אפילו האט איהם
 ^ענןאגט ני^זט גאל אבער האט ,לאנע פערצוױיפעלטע איהר

ראצו )אחא״א.(
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 ן4* ?יא אונ זעלבפט זיןד געװאלט ;יט האט ״ער ,העל$ין דאצו
. שלײדערין אךמוטה

׳. קיעװ גאך אװעגןנע^אדריןי איז.עו טאנ ;ענעם אין גאך אונ

ג♦
ע^ע. אױס ןיח־ת לי

 טאכטער ךיא װאם פעךשטאנען ניט גאר האט זיסםקיגד רבי
 איהם האט זיא וועלכער מיט פהילאזאפהיע איהר מיט מיינט

 אויפקלײבען אליין זיןי ?איאוף אפלה אז אויפכןלערין געװאלט
 ךיא מיט זיך ציעלט זיא אז פעךישטאנען ניט גאר האט ערי ,אחתן

 אפ׳ אײנעם מיט ׳צזױן האט זיא אז אוג ,עטוואםי צו װערטער
 איהס אפפען רען ,האפין חתונה איהס מיט זאל זיא געמאכט

 האט היראנים׳ן פױקאישציק דעם ליעב האט זיא אז זיין צו דה1מ
 פאר װאם מיט געװאוםט גוט האט זיא װייל געהאט מורא ןיא

 אין פראנטען אדעפסער ךיא יף1א קט־קו פאטער איהר אויגען
 אינס פױקאישציקעש אדעםםער ךיא אויף אונ , אללנעמײן

 פךנקא^צילןעם דיאןנלענא^ט-גענןלייךעטעי פלענט ערי ,בעזאנדעךפ
 אין ״לןאפ^אגים נור װיא רופען גיט נאמען אנךער נןיין ?:יט

 שטאלציךט פאטער איהר א» נעװאוםט אויך האט זיא ^אפעלוישן״
ק יחום זײן מיט זעהער  אשט;קעל צדי״ק׳פ דעם גױוען איז /נר ד

ק ?יט א׳טידוף ^אהן אונ ,ב1רן ױקא^י  איהם ײא3 הייםט אפ
 קשפחה גאלדענע זײן אדער ,פעראונרײניגען ןחופ הײליגען זײן

 װיא געישיכטען געלעזען ראמאנען פיעל אין האט זיא ,ען(פעופלער
 ניט אופן בישום טעכטער זי;ערע האפין װעל?ע .עלטערין דומע

 געלאזט ^נךליך זיך הא?ין ,;ליפןען זי;ערע צו צולאזין געוואלט
 זײא אז פערשטעהען צו געקומען שכל צום זײגען אונ ,לעךנען

 האט ,.קינךער טהי;ערע ליעבע זי;ערע מיט טיראנייש זיןד פעגעהען
 לערנעןפין לאזען אויך זיך װעט פאטער איהר אז נעהאפט זיא

איהר )אחא״א(
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 ,ןיא וואס טאהן לאזין איהר וועט .ער גיז לאןג י1אז איהו
. וועלין וועט

 זיא אונ ,איבעךגיךעט שידונץם זעהעובצןיל איר דואט ?יא
 אין ׳ ווערין ניט זאלין זײא ^עמאןט מוטער איר דורןד האט

 זיא וױיל אונ ,חסרונות אנדעיע אלץ ןעפונען זיא האט יעדען
 װעלין ניט פאטער דער וועט רײד איהךע אז געװאוןט האט

.מוטער ךער דורןד גע׳שאקען זיא האט יהערין
 זיך האט הױאנים ד״ײסגעליבטער ךער אלס אכער ;עצט

 א1א? זיא איז ,געפאהרען אװעק גאר איז אונ ^נטזאנט איר פון
 ,;עמישט זאןד אין.קײן זיך האט זיא אז גיװאךין ^עך^מעטעךט

 געװאךין איז ליבע איר פון וואס געלרייננןט זעהער האט איר
 וואס היראנימין אויף צאךניג העכםט דאבײא וואר זיא אונ ,אתל

 פךטיה לבל ליבע דער פון דין דעם גיווען מקי״ים ניט האט ;>ר
 אין דערװ״ל נאך דאס האט זיא .פאכען( אלע )אין ןךכךוכןה

 זאל העלד ליבענדער הייס אװאהךער אז ;עפונען ראמאן פןין
 דער .גאטטיןי פוןזיין /ננגעל זיין פרן לנטזאנען זיןד געלד צוליב
א פון שיטה דער )נאןד ?אװײזט שיכל  אז הראסאגען( חכטי ך
 זײא קולןען ניט קפעטער אייף גאר באדארפין פערליבטע ךיא

א אין ומזומן מוכן זיין ב״ךע ?אדארפין  טארבעס מיט הײזער ך
 אונ אױקפיהלען זײערס אבי ,טראנין װאםער גראבין ״עךד נעהן

 איז געטאן ניט אזויא האט הײראנים אז אונ נוא .האכין סתונה
 איס אין נעהאט האט זיא אונ ניט ליפענךער גאר.קײן דאך
.טעות אןרויסין

 אז געזאגט אפען איר האט היראנים ווען טאג יענעם אין
 גיט פאטער איר װאס §אר ךער ?גנטזאגען איר פון זיך טוז

 ךאס זא פעךצװײפעלט אזוא ןיווען ךא איז ,גיט גערד _קײן
 געכןלוננען האפין איר ,מאכין טױט דעם געװאלט זיך האט זיא
 װאי ראטאנק פעךישיךענע פון סצענען פיעלע אהרען דיא אין
 אדער געש־אםען זיןז האט זיא ״אז פאךגעשטעלט ווערט ,עס

 1;עווארק׳ חאם אפוםטער איז ליבע איר פון אלם ^ךטרונהךען
פארא )אחא״א(
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 וועלט ךער באווײזען געחאט השק שטאךק אויך האט םאדא
 יס1א האט זיא אז ;נןרפן ליבעס אונשולךעעו איין יואר זיא אז

 אונגליק צום נור . געמאכט ענדעי אײן לעכין איר צוא ליפע
 זיא האט שיםען ךען באװייזק גענןאןט ניט ךאס זיא האט

 בינןס _קײן גאר זיא האט צוױיטענס אוג נענןאנט ניט /נו־שטענס
 טייןז אין שפןץנען אױין אונ ,נעהאט ניט ארעװאלווער אדער
 נעבאןד זיא איז דאהם אונ ׳געהאט מוךא פש־ט זיא האט

. לעבין געבליבען
 היראנימען פאלשין ךעם פון נעטען ראכע געװאלט האט זיא

 מיא וױא איז ,ער אז נאװײזען }עוואלט ^עפעס אים האט זיא
א זי^ען אים אהוץ אז “מאסקװא אין рг איין ״ניט זאגט  נאך ן

 סאװעסטנערע אוג אײךעלערע חתנים וועלט, דער אין ףתנים
 טאן זאל זיא געבליבען ״ענךליך איז איר ײא5 אונ ,р .אלס
 פארקערט נראדע ניין ,גילעךיגט פאטער דעם האט זיא װיא ניט

 אין גאר זיך דארף אמײדעלע אז :ױלערינט איר האט וױא,ער
 ךער וױא טאן ניר דעם אין ךאךף אונ מי׳שען גיט שידוכים

.הײםט טאטע
 זיך זיא האט — פאלגין טאטען ךעם יעצט וועל איך נא

 ייעט р װעלבען אשידוך טאן מיו־ טיט р זאל - בע־שלאסען
.רײךין ניט אװאךט אים װעל איך װעלין

 רעו מעט אױף אויבין }יווען דא^יײא איז ךעכנונג איר
 װעט חתן אלײטעישין מיט ישיתך אצוטין טאן איי מיט פאטער

 האט זיא אז קונןענדע צעךפלאטצען גאל ךיא היראנימען ךאך
 װעט זיא יב1א אונ .איז ערי אלס התן אבעסערין נא־ נענקריגין

 געוויפענפ־ פון חיראניפ װעט ,אישליממזל צוא ;זפעם ארײנפאלען
 פאךװיךפע זיך ;יר וועט לעבין ^אנצע דאס ,ךעךהאלטען ניט ביסע
 .אכײננעפאלען גרוב אזא אין זיא ^יז אים צוליב װאפ מאכין

 װייטער אי־נ אן ה״נט פון אז אנגעזאנט מוטער דער אויך האט זיא
 שידוכים דיא אי־נ זאנין דיעה .קיין פאטער ךעם שוין זיא זאל

 - גיפעלט אים וויא שיתך אזא טאן ״ער זאל ,איר רעט מיא װאס
אונ )אחא׳־א[



 רבי פאר פאךנעטראגען דאמאלם אשךכן האט גראךע אונ
 טאקי איז װעלכע ציבולניק שטעטיל ךעם פרן אשידוך יםקינדין

 געקאנט זיסקינד האט מהותן רעם ,שטינקאװקע פון װייט ;יט
 עזטינקאװקע אין קומן טוב ױם אלע אויף פלעגט ערז װײל גוט זעהער

 אגרײסער פון חסיד פי;ערי;ער אהײסער ;ױוען איז ךאס .רגיין צוש
 האט ;נר ,יןר1א נגיד אהיבעזער ראבײא וואר אי־נ משטחה
 אונ יאר זעכ^עהן פון אבחוךיל , װנגליןר צוױיא הפל סןו נעהאט
נ״על  דיא )וויא געװאלט האט ,ער װײל אונ ,;אר צעהן פון א̂י

 זיינע אין ךעךלעפין אנחת ^יכעי װאס חסיךים( ײא5 איז מאךע
 ;זלטעךין זיין זאלין זײא ׳שךכנים ךיא געהײסין חאט נןץדער
 געפוגען שךכן אײן האט באלד אונ , א^יחך רײךין נחקען ̂חרריל

.שרהלע טאקטער זיסקיגדם רבי זױי־נ זיין נחקען §אר
 דואט װאה ךען ,;יפעלין ־שטאךק שידוף ךער איז זיסקינדין
 אפעל ,ױד .עהרליכער אײן אמחותן פעסער׳ בא־אה-ט

 אזא או־יןד זאהן זײן ךאך איז מסתמא אונ ,א^גיד אונ מי־^הה
 איז פעהלער אײנציגער ךער .טאטע זײן וויא מאן ױננער ויקךער

ע ?גט״ ;אר זעכצעהן הפל סןד אלט איז וזתן ךער װאם ךא  ״’ נ
 אומערע ךי,קלייניגנןקען פון איז ״דאס נעןןאן אװאךטישע האט״^ר
זעכצעהן;אר. פופצעהן צו גיטא?ט חתוגה אויןד אומ האיין טאטעס

 דא זאל ציפקה זײן אז נעהאט מורא ^יט מעהר האט /ןר
 װיא . ניט גיפעלט איר אז זאגין אונ ארי^טי^ען זיך וױי^ער

 גױגנטפעךט אים האט ציפקה אלס געװאףן אן-ער ערז איז ;ייפךײט
 ;יפעלט ךיר יב1א :״עך^עהלט שידוןד דעם פון איר האט ערי ווען
.;ןזל כיט זיין זאל עסי געיין זאל גאט אונ אים טוא שידוך ךער

 יס1גר פון געטאן א^זפהנג הײןז דער אין האט זיסקינד
 שידוך אזךער 'שדכן ךעם ;;ענטפעךט $אלד האט ,ער ,שמחה
 אלע ?זיט ןיך זאל ער״ ןע^אהלען איפ האט אונ ,אים ניפ״לט

 גיכער וואס זאל ^זידוך ךער אום _עםק דעם אין ארײ^טאן כליפ
 זאל ערז וועךט איז קישקע שטעדקע וױיל רועריין גע^יזדט יס1א

אקחוקן. זײנער זיין
רער )אחאיא(
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ת׳שובו־! אזא וויא באךאו־&ט ניט מער האט שדכן ןער
 אונ אהין }יךיף פליהען באלד אננעהײגין הא^ין עסי ,העךין
 אלײן מחותן ךער איז צײט אקוךצער אין טאקי אונ ,א;ער
 שכײבין אונ ,פלה דיא זעהן אדעססע נאך געפאהרק אךאפ
• תנאים

 ךעךזעהן זיך האבין גירידעו גוטע אלטע בײךע ךיא אז
 אױפ־ דא זיינען זייא װאם װעגין פעךגעםען נאר זייא האגנין

 מיט װאס דעךצײלט ןיווייטען דעם פאר האט אײנער ,געקומען
 בעזאנדעךס .נעטאן איבער צײט לאגגער דער אין ןיך האט אים

 פון ךערצײלין צוא געגוג געהאט טחותן ציגולניקער דער האט
 / באװיזען יאר ״עטליכע ךיא אין האט רבי דער וואס נםים פילע
 פךײדען אונ /ערין1א אוג מױל אנגעשטעלט האט זיסקינד רבי

 צליכןס זײן הערענדיג ;ע;אסין אז־יגין דינע פון זיןז האפין טרעךין
׳. מויל קי׳שקעס שמערקע רבי פון מופתים

 איז שידוך דער צוא כןלערין אךזנ באדארף מיא נוא
 רעכט בלה דער אפילו האט מחותן ךער ? געװארין ^ע׳טלאסען

 איןגלת גיװען איז עסז .אמן ?י^נטפעו־ט האט אונ גיזעהען ניט
 חתו^ה דיא ,תנאים געשריבען מען האט דעם נאןד באלד אונ גיןנין

. מא^הייט אײן אויף הבל סןד אבגעלײגט מען האט
.אכלה שליממזל צום געװארין איז סארא

 דער פאר זיןד האט זיא וױיל ,'שליממ)ל צום זאג אץז
א ביז ; געפיהלט א־נןליכןליכשטער  אלץ נאןז ןיא איז תנאימ ף

 זיא װאם דאמיט וועט זיא אז נעדאנק דעם מיט אװמגעגאנגען
,היראנימען אונ;עטרי;ען דעם פון געמען ראכע טאן א־שידוןד וועט

זיא אז בארעכינט זיןז ןיא האט תנאים ךיא נאך ןאלד
 אױף 'װעט זיא וןעלכער אין פעךנןראכין ?לאטע אזא אין איז

 פער־ זיא אן(ר אלעבין פאר וואס ךען ,װעךין פעךזונ,קען עוויג
 װעלכער בחוךיל יאהריגען זעכ^עהן אציבולניקער פאר שרײמען

ט .^נוײא מיט אײ}ש איז וױגןיל ניט ^עװיס ^אך ןוײס ש  ;עצט ^
 ןיא .א.יז היראנים חתן אטי;ערער פאר וואם געפילט ןיא חאט

האט )אחא״א.(
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 ךאמיט פעלער אגױיסין געטאן האט זיא אז ארומניזעהן זיןד האט
 אשטרענגען מיט ארױם ניט פאטער ךעם נעגען פריער איז ז־א וואס
 מיט נאר מוז ךא אז ^ךנןלערט ניט אים האט זיא אונ ,טאן

 ךער אין געשפרומען געוויס וואלט р ,האבין חתונה היראנימען
 ?גנלליך װעךטער, חציפע־שע אזעלכע איר פון ד,ערענדיג לופטין
 יק-1א גישט גאר איר מיט וועט р אז גיזעהן וואלט р אז אויעו

 טןפים ׳שידוף רעם ציא געמחט וױלען זיין נעגען р װאלט פיהרען
 יעצט איט זאני־ן ,פאךפאלין אלעש שױן איז אבער ;עצט ,זײן

 בעטראכטען אטשוגעגע פאר נור זיא מען װעט װעךטער אזעלכע
 р וועט שטאךפין אױגין פאטעךס איר פאר זאל זיא ווען אונ

 פעי־ אזא אין .אבלאזין ניט געטאן האט р װאס שיחן־ דעם
 פאר טענ ךרייא ?יז גענאנגען ארום זיא איז לאגע צווײפעלטע

 געקא^ט ניט שוין זיך זיא האט אכער ^עגדליןז .חתונה ךער
 :אעעקריבען בליף ךעם היראנימען צוא האט אונ אייגהאלטין

.הנאיס מיינע פון טוב מזל אב ךיר ןיפ איןז־ !היראנים
 שטעטיל ךעם יס1א געטאן אישיתןו מיר מיט האט פאטער מײן

 איונגעל איז חתן דער א־נ ,חסיד אהײםער איז מחותן רער ציבולניק
.יאר זעכצען אלט הפל סןד איז р.ציצית אין גאט , טוב אבן איין

אונגליק אײן פאר וואס אין חאט׳ש שױן פעךישטעהקט דוא
,ךאנכןען צוא דיר איך האפ דאם אונ .אױיננעפאלען בין איןו

 מיןז האבי איןז ,אךײנגעװאךפין גרופ ךער אין מיך האסט דוא
 האב איף אז נאכךעם שיחןל ךעם טאן צױא $עשליסק ןעמוזט
 דוא’ אונ ,בעהאנדעלט מיף האסט רוא טיראנייש וױא גיזעהן
 .אכלאטע געלאזט'שטעהןיאין נעווארפין אװעק פלױצלוגג מי,ל האםט

 ״האשט דואי ךען ,אזינד פאר ךעכענען גיט ךאס ךיר זאל נאט
.פערדינט 'שט־כאפע גרעסטע ךיא פאר ךער

 איןי ,פרײנד אגוטער ךיר איך בין זאבין אלע דיא נאך אונ
ך זאל גאט .זײן גלינןליף חא^־ש זאלסט דוא ךיר װינטש  ך

 • ארײגגעפאלען ;עצט פין איך וויא גרוב א1א פון אײנהיטען
פכײגדין- אוננלינליכע דײנע ,עוױנ יף1א פערבלײב איך

.קישקע מאדאס הײסין ?אלד־ וועט ורעלכע ,סארא
גליק 2. )אחא״א(
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ד♦
־ אונגליק אונ גליק

 אז היראנימען איר בעשולךינט סארא האט פאלש זעהער
 זעהער אי$וער איר צוא איז ער״ !נ״ן . ניווען פאלש איר איז ןנר

 יואס פאר דער גאר טאנןי אונ ,גיווען צונעכינדק אונ ןעטרײא
 חתונח ךער נאך זאל זיא געהאט רסמנות איר אויף האט ̂יר

 פאר דער נרר ,לײדען מאןנעל אונ האבין ת1צר לןיגע אים טיט
 בעשלאםין פעקט אבער ױאר .עי .,עגטזאגט איר פון זיך ערי האט

 װעלקע דװ־ך כעקומעןי שטעלע אטטע קיעװ אין װעט ערז אויב אז
 זײן באלד ,ער זאל ב׳שופע הוצאה זיין האפין קאנעןז וועט ,עי

.האיין חתונה איר מיט זאל אונ נעהמק זיך צוא אויך סאראן
 _קײן צײט ^ךישטער ךער אין אבער אים זיך האט לײדער

 שטעלע אזא געהאט אויסזיכט נןײן גאר האט אונ געמאכט ^זטעלע
 זיןד ,עד האט ארוט מאנהײט אפאר אין ?ירישט .בעהומען צױא

 ױאר וועלכער גביר אדעסער אײן מיט באנענינט װײזע ציפאליגער
 ,געךינט האט ערי װאו ,קראם דער אין קונד אבעישטענדעער

 פלײסיגלןײט פאר״זײן גיהאט ליב שטענליג הױאגימען האט גייר ךער
 לאגע שלעכטע אז.א אין אים האט אלס יעצט . לאװקאסט אונ

 ז״נמוועו־ין פון וועט ̂ער אז פארשפראכין איס ער״ האט נעטראפין
 ךערװײל .םוחױס בעקאנטע זײנע צװיישען אישטעלע ךא זו?ען
 .קיין דא זאל ערי רובעל ^עטליבע שײנע יםגעל;ען1א אים ;יר האט

. ליידען מאנגעל נןיין אונ חו^ער
 אלע האט ווארט. געהאלטין האט גביר גוטער דער

 ,בעקוטען צוא אשטעלע היראנימען פאר אננעװענדעט ך,רעפטע
 פעסער פיל ציפיהרען אױס דאס געלונגען ;ננדליך האט איס אונ

אשטעלע פע־שא^ט אים האט ,געװאונשין האט ;יר אלס
 האט מיא אונ זאוואד אצוקער אין מילאנער אקיעװער ?ײא

 פוג״ציג הונדעיט פון אגעהאלט בעשטימט באלד היראגימען
*-־-•־г-־־— • ׳ -«״-־••• .מאנאטליןד רובעל

 אונ ארױף היסעל זיפעטין אין היראױס אונזער איז יעצט
דער “ ־*•־זא״א{‘



עי  האט הײלאפען םאראן מיט זאל בעישלוס ‘פרי״עךד/געו י
 נעבליפען איז אים נײא ,פעךישטאךלןט יעצט אים בײא נאך זץו
 הױז אלע אונ ךירח אישײגעי מיט אײנאךךגען דעךוױיל זיך זאל ער

 אהער גאכהער זאל אונ ,פאדעךט מבתי'ש_לףט אבעל װאם געשיר
 ני;ער זײן פון האט ״ער .פערטיגק אלעם אױף סאראן בכײנגען
 דאפאן זאל סארא אים געשריבען ניט ?נלטערין זײנע אפילו שטעלע

.אקיורןריז מאכין געוואלט איר רואט װײל ,/נךפאהךען ניט
 זיןו האט ?יר אלס געפיהלט זיןי האט ערי גלילןליןז וויא

 װעךין איפערראשט וועט סארא ליבע ז.ײן וױא פאךגעשטעלט
 גלאנצענדע אזא אין אים װעט אונ אהער קומען וועט זיא אלס

 זיא ביז סאראן זאל ,ער פעשלאסק זיןל האט ?גר . טרעפין לאגע
 אוג שטעלע אז_א האט ״ער אז ^ךצעהלען ניט אהער קומען וועט

 גיט האט ער״ .הפתי׳שלףט פעל אגאנצע פארפעךטיגט האט
 זיך װעט זיא איג ,רעכנוננ זײן ניט האט זיא אז געװאוסט

 אפילו זאל זיא ווען האפין צוא התונה אים מיט געישליםען נעוויס
 ז א דארום ,לײדין הונגער התונה ךער נאך װעט זיא אז וױסען
 זאל אונ אדעסע אין פארין ארײן זאל /גר געכליפען אים בייא

 אונ פיגף אויף בעקוטען אשטעלע האט ער׳ אז סאראן ערצעהלען
 הײראטען איר מיט ,ער װיל ןאך אונ אמאנהײט ריפעל צוואנציג

 צוױיא לןיין געװיס דאןד װעט זיא .געהט אונ שטעהט זיא וױא
 נאבהער .האפין חתונה אים מיט וועט אונ רייךין איפער ווערטער

 אין ארײנקומק וועט זיא אז אונ ,אהער נעמען זיא ,ער וועט
..»וואהנוננ זײן

 דורכגעפלײגין ליפען זײנע איבער איז ישםײכעל א^לילןליכער
 װערין וועט זיא איפעיראשט וויא פאךנעשטעלט זיך האט ;גר אלם

 דאס אז ;ךפאהרען וועט זיא אוג װאהנוננ זײן אין העךאײנקוטעו^ר
 טײעיע אזא האט מאן געטרײער איר ער״ אונ איהךס אלץ איז

. כאנאטליך רובעל פופציג הוגדערט פעקוםט ̂ער שטעלע
,פאךשטעלונצ גל;קליכע אזיסע זעהער גיווען איז דאס יא

 איז ?גי אלס מאל אײן דען ,ניווער^ לאגג ניט אפער ’האט דאס
 האט,ער געקומען זײן,קװאךטיר אין פי־ן.קאגטאר נאכט פײא ^זפעט

ועפוגען )ארוא׳יא(
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 געןואךין איץ איבעךראשט^ער װיא אונ , טיש אױפין אפךיף צעפונען
ער ט/ אס קאנװעךטז ךעם אױף קאנטזעךי האט אל או .האנךשךיפט ם

ט א ער״ה ט ,גײגפ־גט בריף דעס ציטערענדע מיט ’/ א  ה
 ״עס .אױגין ךיא אין געװאלין פיגםטער איז אים אוג גילעזץ אים

ט האט אישטורעם וויא יםניזעהען1א ’ האט ע ט אך מו  אפלאז אעע
ט נעטאן א ה .צערקהימערט ארנ צ־>ר?רא?ין שלאםער ז״ײנע אלע אוני . 

ט א ה רי ט _קלאפ אזא גאר ע  איז כןרא^טלאז אונ .עךוןאוטעט ני
р אין פעףוגלןען זיך האט אונ א־שטול אױף /נעפאלען 

♦ געדאנלןען ?יגםטערע
עגדליןז  האט אוג אויפגעשפרונגען או־ט זיין פון р איז '/

 סארא מיין ,ךעךלאזין ניט ךאס וועל איןל !;ײן :געטאן אגעשױיא
 צוא וועמען צוא נאך אונ ,הענד אגדערע אין פאלין אכײן זאל
.זיין ניט װעט אוג זײן ניט קאןז ראס ,חתן שלימטזלדינען אז_א

р ןנרזחאט ,נעשלאפין ניט נאכט גאנצע ריא ״שוין 'האט 
ק געקאנט ניט בעט זײן אױף זאגאר״ ײנלינ  וויא איז אונ ,א

 אלע ,שלאפצימער זיין איבער ארומגעלאפין מױז איןעוסמטע
אונ עלי עב ט р וואס כלים מ א  האט р וועלכע מיט געקויפט ה

 ,אויגין דיא אץ געישטאכין ;עצט אים האפין געפרײט א1אז זץדי
 • צעךפרעכין צוא שטיג׳לאך אין זײא גיװען פאךטיג איז р אונ

* р נ דעךלעבט קױם האט ו ^ ג א  אײנ^עװא^ין ניט איז ט
 בייא בעטין זאװאד ךיךענןטאר״פונם צום געלאפין אבנעפוטצט ניט
. אדעססע גאןד טאנז אפט יף1א פארין ^ךלויבגיס אים

 האט р אלס געײאלין ?גרשטויגט איז ךיךעכןטאר דער ״
או רעם״נ־ראנט פלוצלונג  ,אונארדנונג אז.א אין זעהען ךער זיך פ

^ז ראס גיבעטין אים פײא האט היראנים אלס אוג ב לוי ר  צוא ע
אך פאהרען  עפעם האט р אז פער־שטאנען р האט < אדעסע נ

עו פון געהאט נאכריכט אשלעכטע . הײם ד
 - ? פלײט הער נעטראפין אוננליק אײן אײך^פעס ‘זיך האט

. גיפרענט כהמנות מיט ךךענןטאר נוטער ךער אים האט
 היראנים האט י— גע?ין נאר הןאן וואם אוננליק נרעסטע ראס

ט ט אוי^ין טרא^יעגךע ןי ך ע פ ^ י  הערר אײך ?עט איןז אונ — ן
דירעתטאר ־־ )אחא״א( - .
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 * ־יל5 צוא איז ?ןיגוט רען;עךע אױף ניט מיף סאןט ךיךע^אר
— ;;ענטפערט דירעכןטאר ךער האט - פאהויען ,קא;ט איר

 ברײננען נאבריכט ךיא גיכען אין מיר זאלט איר אײך ווינ^עז איך
 עס’§עגליןז', נור ^יז ״עם אױב , ^אךאיבער איז אונגליק דאס אז

־ י .פאךאיבער זאל
.אג־ןלײנ^האפנוננ ךא נאך איז

 קאנטז איר .טצליח זײט אונ געזונדערה״ט זשע פאהךט נוא
‘י״ י . װאלןלאל צום פעךד $ײנע מיט פאךין

 אפאר געסאפט האט אהייפ געלאפין געשוױנד איז היראנים
 פערד 'ךיךענןטאךט ךעם מיט ;עפלוינין אוועק איז אונ בגךים

♦ װאקזאל צום

♦ ה

ט. צו ע ן י ^

 הארץ ישװער אז_א צו ווערין ג/יפחפט }יט זאל יוז־ כןיין
 האט ״עפעס ,אהיים געפאהךען ;עצט איז היראנים וועלכער ם״ט
 ישענעױ מאחל טויזענד אפגעמאהלט זיך פארא ;עצט איהם פאר
 וועךטער זיכפע איהרע ,פריהער וואר זיא אלס ךײצענךער אונ

אז גענןלונגק אהךען ד־יא אין מחיק ישיינע װיא איהם האפין  אונ
,א^אגךעךין פאר אפלה איז זיא אז ךעךמאהנט זיך האט

 געוען גרייט ערי איז האבין ךזתונה איהמ מיט פאלד וועט ;יא אינ
 מאהל איין אום װעףן צו וואגא^נע^אךט פון צושפרינגען אוויס

 פאך־ זיך האט װעלכער לעפען דעט פון װערין צו בעפל;עט
 ליפער טהײערער זיין אהן גאל וויא ?יטער איהם פאר נעשטעלט

 ניט איהם אין האפנוננ ןא^צע ךיא זיך האט דאך נאר ,םאראן
 טךעפג־ין נאך זיא װעט עריאז. געהאפט האט ;נר פעךלאשין

 פון ארױםרייסין זיא וועט ,ער אונ , אונפארהײראטהעט
. הענד קישקעם

 זיך שלעפט פאיעזד דער אז אויםנעזעהען האט איהם
 וױא אויגען זײגע אין זיך האט שטוגדע ;עדע / לאנגז.אם זעהער
 אבגעגעבען לעפלן ^האלב ךך דוכט װאלט ״ער ,אלפגעצײגען אטאג

ומע )אחא״א,(



 זיק צו אלןין פףינגען שװאונג איין טיט איהם זאל מיא ווען
.םאראן ^הײערער געליעגיטער
 אין האט אדעסמע צו צונעפאדזויען איז ערי נעהנטעו־ וואם

 האיןן נליעדער אללע ,געציטעלט הערץ דאפ מעהר אלץ איחם
.פיליילט געדאגק שרעכןליכען דעם בייא געטרעפסעט איהם אין . . . 

 פעךפאלען• אללעס אידשױן פיעלײכט ,׳שפעט צו ישוין איז פיעל״יכט
 אין ב׳טלום שוין;געקוטען איז ״ער נעהאלפען האט גאט
 זיך ד,אט,ער װאקזאל אדעטסער ךעט אויף קומענדיג ,אדעסססע

 פון אלזז ̂ער צו ,טאהן זאל ?גר וואס געפין געכןענט ו־אטה כ־ןײן
 פליהער זאל ערי אדער ,לןװאךטיו זיפסקינדם צו פאהרין גלײך דאנק

. /ילטערין זײנע צו ארײנפאהרין
ך א  ״ער געפליבען איהם פײא איז גאקךענקען אקורצעס ״נ

 וועט אז לען / ,עלטערין זיינע צו אוײנפאהרין פריהעו זאל
 וועטדאס סאראן צו ארײגפאהךין נןלײדער ױיזע ךיא אין פלוצלוננ
 דעם פון וואס װײס װער א־נ ,װעךין אױפפאללענד אללעמען

 אין ״עלטעלין זײנע צו אװעלןגעפאחױן איז‘ .ער ;װערין נאך ןןאן
 אלס געמאוין איז ,ער פךײעט וויא אונ ,װאהגוננ ארם זיי^ר

 האט װעלכער קאטעראדז אנוטען זיי־נעם געטראפען רא האט
 נעװאוםט האט ,סאראן צו ליעבע געךןײמער זיין פון געװאופט

 /זרפאהרען ךיכטיג אללעס ״ער מעט לןאמעראד ךעם חךיך אז
.וויםען פאז־אלף ער נור וואפ

 ליעבע װארימסטער דער מיט איהם האבין ;ילטערין ךיא
 געװאלט^גט- ^יט גאר פטעט אפער זײא האט .^טפפאנגען/'

^רזפעךין  װעגען געקומען אהער איז ער אז געזאנט זײא האט '
 אוועכ־ך 'שוין נטז ;נו ױעלכען װעגען געשעפט אמיכטיג זעהעו
 אננעכןליידט §ײן ׳ אײגגעװאשען געישװינד זיןד האט ,ו־עהק

 לןאטעראד זײן אװעכןנעה־פען האט אונ / װאר געוואהגהײט זיין וױא
 - געהען צו^אםען איהם טיט זאל

т איןז נעזאנט מיר האט האךץ ראס וויא אזױ נאר זעתסט 
 זיך העךט װאם פרעגין ^לטעלין רײנע צו ;עצט'אױינגעהן זאל
- ייר פון  ארויס־ זײגען ז.ײא אלס געזאגט פױינד גוטער דער האט י
געגאנגק ־ )אוזא״א׳ ״ ‘ ׳-
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 זייא מיט רײד איך3וױא ןראדע - גאס ךער אויף ^עגאנגען
; אן דוא קו?ון:ט

 מיין מיט אןואהל ןיך זעהןוט דוא מאקס נאל מיר זאנ
. געפרענט היראנים איהם האט — סאראן

 זיא ךעכי^ט דוא — געלאןנט מאקס האט — ? םארא דיין
? דײנע פאר; גאך

.מײנע זיא איז געהאט תונה3 .קיין האט ןיא זמן כל
 מאקם האט — נעדואט חתונה האט.קײן ךא זמן כל נא

 האט ןיא אז ךן ךער אבער איז וױא - ױענטןעךט שטײכלענד
? נעהאט חתונה שוין

 שטע״ענ־ געטאהן אגעישרײא היראנים האט — ? וואס
 דעי וייא געװארין בלאם איי אונ ,גאם םיטען אין2 ?לײבענד

? געהאט חתוגה האט זאנסטו װער — יט1ט т  г  V ז ז т ־־: V т

.קלאפמאן סארא װעגען דאך ךעךהט דוא
 ,עךציטעךט היראנים האט — ? געהאט חת^ה האט סארא

. איבעתעפךעגט
.הת־נה איהר פון טוב מזל אשײנעם קומט איהר י_א

? חיווק ףט טאכסט דוא
 איהר צו יעצט ארײן געח הוױק מאבט ווער ? חי״זיק וואס

 רזאט הײנט װייל חתונה נאנצע ךיא טרעפין ̂אןד וועפטו פאטער
.חופה ךיא זײן אדארפט3

ט ? ח־פה דיא הי̂י
 ןיף װאונךעחןטו וואס ניט פעך׳טטעה איך נאר ,היינט נא

ןיא אז געװאיסט ניט איצט ביז דען האקט דוא , אזױ
.)ה3א איז

. יא .  ןיא אז נאר געװאוקוט איך האב אבלה איז זיא אז .
 אי^- ניט נןאפף אין ^אר מיר איז האפין התוגה גיך אזוי וועט

 צוגע׳טפאךט זיך האט אונ ;יןגנטפערט היראנים קאט — נעפאלען
ין §יס ךיא אז געפיהלט האט ער־ װייל אחויז פון אפאלקאן צו  כי̂י
; איהם אונטער זיך

א מאקס ^אר מיר ;אצ  ןיא האט סײגט אן ןעוױס װיי^ט ח
חתיגה )אחא״א(



ט р האט - ? געהאט חתונה ענ אך געפו .נאפדעניןען אלאנגעס נ
 - געווים וױיס איך צו נאךעשקײט אזעלכע פרעגסטי וואס

ס מיט מאקס ישױן האט  ךאןי איןז בין ,עפעס — ױענטפעךט מן
ד זאג איך אז ,_קײן.קינד ניט  ו פאס פוםטעו ךער פון ניט אץ־ ךי
ה דער אין הײנט פין איןז ױ ק אין ;יװען פ אנ אפ אונ פ  דאךט ה

 דאךט האט זיססקינר ,מחותן דין מיט זיסםקיגרן געטראפען
 ;דן סאראן ;יט р װאש רופעל טױזענד לכייא ךיא אײנמילײגט

אפ איך אלס אונ ,נאמען איהר אלף טאכןע  ^עפרעגט איהם ה
 :טע^טפעךט р האט התונה טאבטער זיין פײא זיין וועט щ ווען

אך זײגער ד?ים פינף הײנט .חופה ךיא זיין וועט טאג האלבען נ
 פעךצװײ^עלט היראנים האט — אבט שױן איז יעצט אוג
.געטאן אנע׳שױיא

א זיף טוךוט וואם היראנים מיר אגזז אפער ט — ךיר מיט ך א  ה
א אז וױיס איף — געפרעגט מאקס  סאלאן פו] אלײן זיך האשט ת

ש ים1א פיזט דױא אז איןד זעח איצט אונ ,^נטזאנט  ךעךפון מענט
.געהאט טתונח האט ןיא וואס

אפ איך א р^ וויא ,אפלוט װיא געטאהן ה ^ р г м г —
 לעפען דאם אילײן זיך האפ איף - געזאגט וױינענד היראנים האט
 אגעשרײא פלוצלונג р האט — !שא נאר ,^עךפיטעךט ;יוויג אויף

או מאקשן ?גךגױיפע^ד געטאהן  אײנ־ עפעסי איז מיר האנד ךער פ
 װעל איך אגיפעלעקייט מיר טוה !מאקס ליעבער !מאקס ,געפאלען

ק אין מאהל _ק״ן ךיר דאם פ ע .פערגעםען ל
4 פערלאננשטי' וואס זאג
ט חת־נה ךיא גיװען איז דא אז וױיס איך ,!אכןאט פא ני

 אזעפ^עהנ־ אונ ,זעכצעתען;אהר אלט הפל פך איז דותן ךער ךען
 חתוגח אז.א יף1א אוג ,האפין חתוגה ה־ךין טאהר ױננעל יאהךיגעס

 ,ארויםגענעבען גיט אויך נןין,קוויטעל געוןיש ראפינער ךער האט
 י1אז .זײא אלזא ״ בנניבה אחתונה מאכען געמחט דא מען האט

 ךעם פ־ן פךיןןטאװ ךעם מעלךען דאש אױין לויף אונ ^ײ^ךליך
א ךעיחאפין р זאל ,װאהנט זיססקיגד װאו נןװארטעל .גציגה ך

א משוגענער רעדסטו װאס י מאכין. אוננלירןליך םאראן װין׳םט ה
אין )אחא״א(
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 נוא / יןעלהי^ען אונןליק פון זיא וויל איןד ^עגעננןחייל אין
 אהאלןע מיט אךייעעהען װעסט ײא וואךט גאר ,שוין זשע ןעה

 לעפ צו ארײנגעהק’ נאך נאדאךף איך ןען ,^פעטעו שטונדע
-באפינער היגען ? ראפינער דעם בייא טאהן דוא וועםט װאם .

 דוא אז צו כויר זאגסטו הפלל ,ודיסען ^פעטער װעםטו ןאם
 ?יז א?טרעטען ניט אונ ? פריםטאװ דעם צו ארי^געהן װעםט

.הײנש נאך זיססקינדן צו ארײנגעהן װעט ןןר
א געהן שוין וועל איך  וועל איך אז זײן זיכער קאנםטז ת

 רער אױף אמחותן פאר ןרײננען ארום אשעה אין שוין איהם
.ניענטפערט מאקס האט - ףתונה

 אינ ,ראבינער צום אווענןנעלאפין געשװעד איז היראנים
.פךיםטאװ צום ארועכןגענאנגען לא^ז״אם ןיך איז מאקס

♦ ו

.דןתן פעך$י#עגער דער
 װאם נחת ךעם צוליעב יור אפרוםער ניט טוהט וואס

 אװעק גיט ער ,חתונה ךער יף1א קינד זיין בײא טאגצענדיג האט
 שטעלט ,ער ב1ח אבעל וועךט ״ער האט, >נר װאם לעצטע דאפ

 דער צו »ײן.קי,נר פיהרען אבי לעבען ךאס אײן מאהל סאנכעפ
 דעך־ שטעטליך נןלײנע פאלני׳שע אונ ליטװעשע ךיא אין ,חופה
 דער פרן מעשױת ױדענעם אוג ױדען פרומע ךיא נאך זיך צײלין

 געמאגט האט טאטע יעדער װאם צייט גאלדעגער גלי,קלי?עי
 היינט אונ ,;אהר ךךיצעהן צוועלף צו זיין.קינד םאכען חתונה

ק האט בעוה״ר אז  גערויןט» ױדען ךיא פון פער;עניגען ךאס מ
 פעךשיעדענע מאכט מיא ,ת1עצ ױדעליף פיעל דאך זיןד גיבין

 שוין זאל מיא ױגג ^דער(ר זײערע ®אכין התו־נה אבי פאקוםען
. חתונות זי־;ערע אויף אקאזאק־ טאגצען נחת דאם ךעךלעבען

 שמערקע אוג ,קלאפמאן זיםםקינד רבי מחותנים אונזעלע
 ?גלטעלין ײען צייט זיםע ךיא געדײגנןט גוט נאך האבין קי־שקע

 זיןד ײא1 האגין דארום אונ ,מאיכען חתונה ױנגי ?לע;ין.קיגדער
ן דער ידע\װאפ לא כאילו ;עטאכט ןײרע  אלט הכל םך איז ח̂י

זעכצעהן )אח־>״א(
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א ^עטאןנט זיך הא?ין אונ ,יאהוי זעפ^עחן  פיײליכע צןיט חתונה ך
 ?ןיא אז געװאוקוט אפילו &אן האט ציבולניק אין ,העךצער
 טאג חתן דער אז אןיעטיל ראבינער פון נעסען ארויט ?אדאךף

 ראבינער _קײן איז ציבולניק אין וויא אזו נור ,האניין חתונה
 ׳ זײן רעכט יןי1א זאל אזוי אז גינע?ין _עצות ןיןו מען האט ,גיווען

 ,װיםענךיג ניט גימאכט אויך זיסםקינד זיך האט אדעפסע אין
 אחפרה פאר שטוב אין זיך גיײא גישטעלט חופה ליא האט אונ

 דער צו דעם וןענען גיווען מל^ידים _קיין גאר זייגען יוואם חסידים
 חופה דיא זיך איז אזוא אונ ,ניט צו האבין חתונה מאג חתן

 אונ בלה ריא ןיווען מכןדש האט חתן ךער ןעווארין גישטען׳ט
 ןעסא?ט צי ןיך האט אונ טוב טז״ל געשריגען האט עז־לם ךער

״ זאןעןי. נוטע דיא צו
 לער ציא גענאנגען איז סארא אתיר שרהל׳ע כלה אונזער

 טרערין געגוג דואט זיא ,,עישאפאט צום נעחט אייגער וויא הופה
 װאר דאס ,;עהן דער חתן דעם האט זיא אלם פעךגאסין

 פניטעל/ ראר דעם מיט פיפטעזיר־ןליך אלע ?ױט ױנגעל אחסידעישער
 ,תנױאות חםידעישע אלע מיט אונ , פאה/קעלאך לאמע דיא מיט
א װאךען וואס ווײבער אלע דיא נאר  האגין חתוגה רער אױף ן

 פאר וויינען באדאךף אפלה וױיל פישוט ווײנט זיא אז גירעכינט
 ?יוױען זײנען דאס אז בעמערקט ;יט האט .קײנער ,חופה דער

 מיט $אל אהעךץ ;עצט איז איהו ײא5 אז ,טרערין בלוטיגע
 אין מאל אפאר חופה דעו פון געהענךיג איז ןיא ,װאונדען

 איז ךאס אז גע^ײגט האט עולם ךער אונ געפאלין אונמאכט
״• . נעפאסט טאג ךעם האט זיא וױיל עןװא^קײט פון

 געבען װײ^ער אקאמפאג;ע צווישען גיזעסין איז זיא
 אונ ^עישפילט לוןטע האבין זמר כלי ךיא ,טיש ארײכגעדעכןטען

 זיינען;ישפתנגען אונ ןאלעם ךיא פארקאט־שעט האבין חןיךים ךיא
 ?ךהר דיא וױא בעמעךנןט ניט ^אר האט זיא ,ציגען דיא וױא

 אכײן שטיל איז היךאגום געליבטער איהר ארג גי^^ץט זיך האט
י• אייינ־ןעל אין ^טעי^ט ןיןז לאט אונ ,ןיקומען

̂ר ׳ ^עפע^ךיג אן׳פ טויט ^עהו נעװיזין האטאױם ?גר * וזאט ?
«ן )אחא׳׳א(
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 ד־עכןטוך» אזײדעגעם מיט $עלרעהןט טאלאן ז.ײן גילעהען וױיטען פון
 אונ ,אריגין דיא װיילע אלע װיישט זיא וויא בעמעךקט האט /נל
р באדײטען׳ ^רערין ךיא וו־אס פערשטאנען גוט האט Р 

 וױילע אלע האפין ח?יךים ךיא װעלכען חתן דעם גיזע־ען האט
 זײן איהם אין זיןר האט’ א§י;על יויא אונ ,טאנצען גישלעפט

 שײנעל זײן האט ;>ל וואס זיטסקינדן לכי אױף גיצונדען אן העס
־. גיגעבין אב שליממןל אזא פאל טאכטער

 צוױישען סומאטאכע אשט;קעל נעװאלין איז ?לוצלוננ
 אירש האט אונ מאן לעם צו געלאפין צי איז ציפקה דען ,עוילט

 האט ?^ל׳שט;עצט ,דא איז פליסטאװ לעל אז אםו־ל אײנגעלוימט
 גיווען איז חתוגה ליא אז מאנט דעל מחותן פלײליכעל דעל זיןר

 ,על האט צו קישקע שמערקע גיפלעגט האט אונ ,כדין שלא
 ג;ענטפעלט אים האט ישמעלקע אלס אונ לאיינעל/ פונם אצעטיל

 אינ ,טויטע אלע וויא געװאלין טױט על״ איז ניט האט ;יל אז
 איז וועה :געטאן אגעשלײ עלי האט הענד ריא פעלגילעכענד

 ךעם גיפ גיבעל לו־יף !ציפה ,אומ^לינןליך יזײנען מיל !מיל אי»
.לעזאזל אפ איהם שיק אונ לו״כ ?גטליכע פליץ

 דעל וויא צימעל דעם אין נעלאפין אלײן איז ציפה
 צו געלאפין אליין פאלל אפעל איז זיא ,גיזעסין איז ^ליסטאװ

 ניט געלד וויל.רףן פליץ דעל אז מאן דעם געזאנט האט אונ ליק
.התן רעם פאוױיזען איהם זאל מיא נאל וויל ̂על נעמען

 פעלצוןײפעלט זיסםקינד זזאט — !אמסילדז ! אמסילה
. פיטעל איז אוגז טיט שלעכט - געזאגט

 ^לוצל־גנ זיך האט - ? מירא אזו איהל האט װאם !שאט
 פערצװײפעלטע ךיא צו געהענל צוא געמיישט אליין הילאנים
 דעל וואס נעבין ;נצה אזא באלד אײך וועל איך — מחותנים

.נאז אלאנגעל מיט גיין אוועק װעט פליטטאװ
עבען אי  ךיא אוג אנטזנעז דםסקינד האט — איהל זאלט ̂י

 עפעפי גיט - שלעק פאל נעטרעסעט מויל אין איהס האפין ציין
 סיביל אין אלע דאך קאנעןז מיל ,מאן טוט װאס .עצה אײן

 נײן אװעק קא;טז איהל ווענע נאןז איז סיפיל — . גײן אוועק
קאטערגא )אהא״א(
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. גמננפזפעיט חיואנים וזאט - ?ןאטעמא
 האט - ,טאן ךא מאן זאל וואס גיכער זאגט גװאלד

? — ♦ גיןעטין וױינענר »יםסקינר  אפישוטע נאר געבין איין• ייעל א
год היראנים האט — חתן דעו בין איןז אז איהם זאגט 

 שו־ן איך וועל ךײךין מיר ןןיט װעט אז אונ — ױענטקערט
. ^נטפעךין צוא איהש ױאם וויקען

׳ מחותנים אלע אױף בעצויגין אן ןיף האט הויט אנײע
א  דזאט זיםנקינד אונ ,גיפעלין שטאךק אלעמען איז .עךז ך
 •" ארכם זענט ״איחר קו־שעז היראנימן געחאפט אזש גדולה גןאר

 ד־ער פאר אייךי ײעל איך אונ געטאן אגעשױיא פכ״ליך יןגר האט
. געסין פאר מאל נףן _עצה

שע זעטצט ג*א ט — כלה דער ^עבען מיך ז א ם ה אני  היר
ט אג ען הער װעט אז אונ — נ  אים איזזר זאלט קומען ארײן א

ם אי;ער בין איןי אז זאגין גלייך עו ט כ א ױב ,חתן ט  וועט ״у/ א
א זאלין גלױ$ין ניט א אז זאױן ״עדות מענט־שען אלע רי  זײנען די

שטאנען יגיײא רער ב איןד וויא גי א ר אײער גיװען םקד־ש ה ע ט אכ  ט
ר ע ט ה — . חופה דער אונ אל ש על א ם  .עדות וועלין מיר צו אבי

אבין - ? זאגען ע ה ט אל עך פ ט ענ א - •* ױ ט נו ה ע ט ן  זיןז זעטצ
עו געבען ט — כלה ד א ט זיססקינד ה . געזאג

 האבין גיזעסין ךא זײנען װאס װײבעי דיא מיט סאוא
 אזוא װאר סארא ,זיך טוט דא װאס געװאוםט ניט גאר במעט

 ניט גאו האט זיא אז געדאניןען פינסטעיע אירע אין פעףוננןען
 !ײנען וו״בער אלע ךיא אונ ,איר צוא רעט מיא וואס גיהערט

 מחותנת׳טע ךי וואס מעשה דער אין פעראינטערע?יךט נוועןי^טארק
 האט חתן ךעם ^יט װאס ,צײלט ךער זײא האט קישקע מאדאם

 ניט ווען אונ ,געװארין געבארין איז ?יר ז.ײט געטאן אייער זיף
.עדן גן אין אן א־ושן גװועהעטהעט לאנג ישוין ערי װאלט רבי ךעו

 נעבען זיך האט יעטאנד וױא געפילט םארא קאט פלוצל־גג
 מע;ט'קןען נײ;ים ךעם פון פעװעגונג דיא ?יפעס ניזעצט/ איהר
 וןילענדיג ניט ןיך חאט וואס הוסט דער ,^רשראקין איהר האט

< נלידער,ערציטעךט איךע אלע האט געשפארט האלז״אתיס ז.ײן פון
א י י (
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 זיןד חאט ונ ; געהױפי אריף זיך אצוייבער ריויך וויא האט זיא
 מענטיש ךעל זי־ האט מינוט ד;ר אין אבעל ,ען(אר»קרכר געװאלט

 : אהר אין געטאן אשעפצע איהל האט אונ געהױבין אייף א!יןז
! לעבען מײן רוהיג ןיטץ

 האלטין צו אײן אעעשטרענגט ת1פח אלע מיט זיןד האט זיא
 ,יקדראנצ?גן1אר געוואלט העלץ איל פון זיך האט װאם געשלײ ךעם

 האטיזיא״זיכער י.עצט ,צווײפעל רףן איהל ײא3 שאן װאל ;עצט
.;נל אי» ךאם א> געװאוםט .  געפאלין צוריק קןראפטלאז איז אונ .

 זיא ,געויארין פערדולט , טומילט צו איז זיא ,פלאטץ איר או־יף
 אן האט זיא ,"זיף טוט דא וואס שטיין פאר ?;קאנט ניט גאל האט

 דען ,ם1חל אין זיא העךט אונ זעהט דאס אז גלױבין צו נעהויבין
 אלע פאל ןיצען זאל אין דא זײן זאל ,על מעגליך דאס איז װיא
 דער גיגאנגען אױין איז ךערווײל — איהר• נעבען אױןין ךיא אין

 ךיא געחאפט אראפ האפי־ן מחותנים אלע ,מאקסן סיט פריסטאװ
 ,חתן ד־ער איז װאו גיפרענט האט פריםטאװ ךער אלס אונ ,היטלען
. הילאנימ׳ן אױף אנגעװיזען מאל אײן מיפ( אלע איהם האפין

.גיפרעגט פליסטאװ דעל אים האט — ? חתן דעל דוא פיזט
. גמננטפעלט קולאזש מיט הילאנים האט — יא

 הילאגימן אויף אמאל נעטאן אקוק האט פליםטאװ דעל
 האםט װאט טאקסן פלעגין זאלז על״ וויא מאקםן אויף אמאל אונ
 גיטאן אפןלעל באלד אבעל האט ^ל ,ליגין אזא מיל,עךצעהלט דוא

 דארום האט אע ,אימנעביטען חתן דעם דא מאן האט פילײכט
. לאפינער פונם צעטיל ךאס געפאךעךט הילאגימן פײא

 אצעטיל טאש פון גינומען אלױס .קאלט!יליטיג האט הילאנים
 דוךללעזעגד האט װעלכער ,פליסטאװ ךעם געװיזין איהם האט ארג

א מיט געטאן אנןװעטיש צעטיל דאסז . אכןסלען ך
 צוס געהענד צו געזאגט זיססקינד האט — !ד«אל מײן
 רעל געמוזט אימעצער ךיל האט פעךישטעה איך װיא - פליסטאװ

ס צײלין ע  האט מיא יא — .חתן טײן וועגין ליגען אג.אנצען ^
. אלזי זעפצע־ פון ױמעל אװננעל איז חתן דיין אז עלצײלט״ מיל

 בין — לאבעצד געזא;ט הילאניס האט — דוא טײנפט וויא
איך )אחא׳׳א.(



 יעצט וועט בלה מײן ,זעכצען;אר וויא אלט מעהר ניט טאקע איך
 מײנע פערצײהעט — .ױני אזו איז חתן איהר װאס ־שטאלצירען

 פריסטאװ ךער האט - בעאונההעט אײך האפ איך וואס העררן
 האט מיא שולךע ניט ?ין איך ,אלעמען צו װענדענד זץד אגטזנעז
 אים האט - 'שולךיג ניט יך1א בין איך — ־ ןזיצײלט אזויא טיר

 ־. אזוא.ערצײלט יך1א מיר האט מיא - גיטאן אשעפצע םאקס
. גיגאנגען אװעק איז פריםטאװ ךער

 האט עולם דער ,וששין שמחה נעװאךין איז;גךםט ;עצט
 ביסליןי צי אמאל נאך גינומען האט נזיא לאבט צו שטאךק זץ־

 דססקינד האט — !מאן ױנגער נוא - פעופײסען. אונ בראנלװײן
 ,אחכם זעגט איר אז זאגין אייןז• מוז איך — היראנימן צו געזאנט

 לאמיר קוטט ,פעךגעסין ניט מאל גךן טובה ךיא אייך װעל איןי
 דאגענט פון גיך 1אז שױן אײך וועל איך ,מױל אין עפעש נעטען

 גי־ך אזו דאנען פון אײנס אלץ וועל אין־ - .לאזין אװעק גיט
. טענטפערט 'שמײכלענד הױאנים האט — גיין אוועק ניט

מט נוא שע קו ט — מו־יל אין ,עפעס נעמען לאטיר ז א  צו ה
ט זיססקיגד איהם אג ר — .געז א ט היראגים נ א ם זיך ה ט פונ  אל

נ ,גערירט ניט ט או א ^נטפעךט ה  מײן פון זיף ווילט מיר ד ״קאלט גי
ט כלה עק ני ײסט ,ײן5 אוו ער לאנגען ךער ה ה עסין איך וועל א א. .ד

א ט — מאכין צו חיוזיק אייך גענוג נו א ד זיססקינד ה עג אי  ל
אגט א — :עז עי ללעבין זעצט איהר אה ט • לץ אנו

ט — ניט גאר אייך פערקזטעה איך ? וואסולץ א  היראנים ה
ט ^ךינסט עך טפ עג ט גאר מײן איך — ױ ע אוו ט א ק הן. ײסט;יפעם ,א  ךז

ר ךערלאנגען ע ה ך װעל א . הלה מײן צוזאמעןי:מיט עסשען אי
עלאכט אללע ןיך האפין — !חא חא חא ײצאנךעךנ א —י פונ

 אונ / מאכען ה־רזיק גוט קאןז ערי ,אפךחן זײן חלעפין יזאנ ער
י .טרליבען .קאטאװעסלאך

 דןאט — !כןעפף 'שונאימ׳ס מײנע אויף חלום אפינסטערער
 ווילט איהר - געזאנט מי^ע אג׳עךיגשטע זעהער מיט היראניפ

 האט צײטען חײנטיגע ני־ין ? חויןיק מאך איך אז אײגשמ^סין מיף
י . .קאטאװעס א־ריף גיט חתונה טען.קײן

אוג (ןאחא״א
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 צי צ^עװגןט ^שאךק זיך .ער האט װעלטער ךיא ײא3 אוג
.ארומןענומען זיא ד״אט אונ ,?לה ל/־ר

 אויס נור ״העלט ,פעלללאסין זיםסקינדן ן יעו האט דאס
 באךאלפט ״איה־ נעלאנט ;נלינםט יך1א שוין ןןך האט טאן״ ױננער
 אונ ו אן גיט זאמײן אזעלכע געדןק חסיךים אוגז בײא אז וויסען

.חאקט;יר טייי פרן אוועק געהט גוטען מ*ט אײך בעט איןי
 זאנען ך*ן טיר כ־ןאנט איהר ? אוועכןגעהען הײקט װאס

 לאס ל,א'.ט ר*- אי אן ׳ פלה מײן נעבען ןיטצען זאל איןד צו א.ך;עה
 אץ. ,אווענןנעהן אללע אײך איהר לןאנט צחעהען ניט

 שױן ,ר.אט - !אײך איך זאג גוטען מיט אװעק געהט —.דא ?לײבען
 ניט מען טאכט חסיךים אונז ײא-3 — נעזאגט כ_עם מיט זיםסקינד
.פלה אפרעמדער מיט שטוכןעס אזעלכע

 וןיא הילאנים האט — ? איהל זאגט פלה אפרענזךע ? װאס
 ג>ה !מאלס ? פלה מיין ניט איז דאס - געפרעגט פעךװאונדעךט

 איך אז איהם זאנ ,פליסטאוו־ דעם צוךיק אהער בכיינג ^עשוױנד
• ײן1 מיודה אלײן איהם װעל איןז געגארט איהם האב

.געהען געװאלט האט מאקם
 מיט שויין זיטשקינד האט — !אהןזט איהר ווילט וואש נזלן
.מאבען אונגליל,ליך מיך איהל ווילט וואס — געזאגט טאן אװײכערין

 אב־ פלה מײן מיר ײא3 איהר ווילט• זשע װאש פאר
 הא?ין ױךען אלע ךיא אט — גיפךעגט הילאנים האט - ? געהמען

 עןיט״י זײא זאלין אוג ,חתן ךער פין איןד אז געזאגט ערות דאך
קומט. ״עהת פאלש פאל װאס ױײזען זײא איןז וועל פעלקעהךט זאגען

א  זײנען,ער־ .;גךהעלט דאס האפין וואס חסיךים אלע ך
 אלויםנעהקט װײס אײנציג זיך האבין אונ ,געװאלץ ציטעלט

 לער אז גיזעהן שוין האבן מחותן ײן1 אױך זיםםקיגד —חתונה. ךעל פון
 אגוטען זיך האבין זײא אז ,ניט טבײבט.קײן.קאטאװעם ױנגאטש

 ״ דען / טאהן געקאנט נישט גאל האבין זײא נאל ,געקויפט מפטיל
 הילאניט אלר3 האט אויסגילעךט וואךט אהײך דיא האפין קוים

.פךיקטאװ ךעם ח^ען ז^ל על״ טאקםן ןעלוײסען
 -,יעצט געזאגט הילאניפ זל,אט»ענלליך - ^אר״אויש ו^עלט

היז פללו( )אוים
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на ן ןאלט ^יהר ,,עךצעהלק אמת גאנ^ען דעם «ייןו איף^  װי
 האבין מיר אגךערטהאלבען;אחר, פון שױן בלה טײן ^יז שרה אז
 נאר ,רזאבין חתונה זאלין מיר אבנעמאכט זיך ^ווישען לאנג ין1ש

 ו פאטער איהר זיין צי םודה אפפען דאפ געהאט מורא האט פארא
 ךעם מיט געגאנגען הופה רער צו ז.יא איז װילען איהר געגען אונ

 געתאט חתונה האט זיא אז צנךפאוךען האב איןי אז ;עןיט ,ױנגעל
 ,אנטאהן ,יסוךים אלע אײך מיט איהר בעישלאסען מיך איןד האפ
 גיהעוין זאל כלה מיין אז ,עולױבען מאהל _קײן װעל איך ךען

 חתן ךער ?גנטוועךער בךירה ךיא אייןד איך גיב אצונד אנ׳אגךעףן
 / האבין חתונה איהר מיט כ־ןאנען זאל איך אום ,גטן זיא זאל

 אונ געישיכטע אמתא דיא פריסטאװ ךעם .?גךצעהל איך אדער
 בין איןד אז .ניט מײגט ,ווערין פער־שווארצט אלע וועט איהר

 150 נעהם אונ שטעלע אגרױםע ןעטרעט איןד’ ,אישאךלאטאן
ל  אבגערופן- זיך קיישקע ־שמערקע ^אר?-חאט י1אמאגהײט.-אז חן
 ו דײםשלאך ױנגע מיט מאראנםיךען װאס מײדעלאןי., דיא פון איז ןיא

 אפולע тг? זאל מיא ווען ענען(כד ניט .זיא איןד וויל אזוי אויב
.$נ$יטען ^אלד טיט שטוכ

— ? טאכטער סיין מיט זיןד וואךפפט ױעאטש דוא אונ
 ך1א וויל אזױ אױב צי^טפעךט ?חותן ליעבען זײן זיםסקינד האט
.דותן;יט נןר.קײן יוגגעל ס^אךלןאטען אונדײן ניט, מחותן §ר.קײן דיך

 מאמעס טאטעס ׳ נעכןריענט ,געזיעךעלט ןיןד האט טיא
 ךב ךער ?יז טויל צו מ־ויל פון געפלײגין זײנען באבעט ?ײךעס

 האט קישקע ױננער דער אוג ,ת1שור 12 אנ^ע־שףעבען האט
 היראנים זיא האט גט דעם נאך באלד אונ ,סאראן גענעט

געהאט. ףתוגה האבין זײא אוג טוב אנ׳אבן וױא צוגעדואפט
 בגאמנות איך וױיס דאפ ? גיט צו גל;קליך לעגען זײא צו נאר

 קישק^ ױנגער דער האט רעךווײל אז דאם גאר ודײס איך ניט
 ,טראני, געבאף מו» р אונ הביתל״ ״בעל נאמען ךעם בעקומק

♦ * אוגאוטגישט אוטזיפט אטלית . . .

- $2 —


